


II НАЛАЖЕ  СЕ  овлашћеном  службеном  лицу, које  спроводи  испитни  поступак  у  овој  
управној  ствари  да  наложену  објаву  из  става  I диспозитива  овог  закључка  спроведе  
дана  03.10.2018. године. 

III Протеком  рока  од  15 дана  од  дана  објаве  закључка  о  покретању  поступка  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  у  складу  са  ставовима  I и  II 
диспозитива, односно  дана  19.10.2018. године, сматраће  се  да  је  извршена  уредна  
достава  закључка  број  4/0-02-632/2018-1 од  31.08.2018. године. 

IV Овај  закључак  се  објављује  на  интернет  страници  Комисије  за  злиtтиту  
конкуренције, истовремено  са  објављивањем  закључка  о  покретању  поступка  по  
службеној  дужности  бр. 4/0-02-632/2018-1 од  31.08.2018. године  

Образложење  

Закључком  Председника  Комисије  за  заштиту  конкуренције  бр. 4/0-02-632/2018-1 од  
31.08.2018. године  покренут  је  поступак  по  службеној  дужности  против  странака  у  
поступку  наведених  ПРЕДУЗЕТiЕ  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ  И  УСЛУГЕ  КЕПРОМ  
ДОО, БЕОГРАД  (ЗЕМУН), матични  број  06746284, са  седиштем  у  Београду-Земун, Ул. 
Главна  бр. 18, чији  је  законски  заступник  Бобан  Кежиli, и  других, ради  испитивања  
повреде  конкуренције  из  члана  10. Закона  о  заштити  конкуренције  („Службени  гласник  
РС", бр. 51/09 и  95/13- у  даљем  тексту: Закон). 

У  складу  са  одредбом  члана  39. став  1. Закона, два  путаје  покушана  достава  закључка  
о  покретању  поступка  по  службеној  дужности  бр. 4/0-02-632/2018-1 од  31.08.2018. 
године, странкама  у  поступку  САМОСТАЛНА  ТРГОВИНСКА  РАДЊА  СИМИРi 2 
АЛЕКСАНДАР  СИМИТi ПРЕДц3ЕТНИК  KPAJbEBO, матични  број  56832769, са  
седиштем  у  Краљеву, Ул. Београдска, Робна  тезга  III, Тезга  27/6, САША  ЛАЗОВИТi ПР  
ТРГОВИНСКА  РАДЊА  И  ИНТЕРНЕТ  КАФЕ  MY HOME ТРСТЕНИК, матични  број  
61266003, Ул. Рајчевићева  бр. 2, ПРИВРЕДНО  ДРУШТВО  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ  
ТРГОВИНУ  И  ПРУЖАЊЕ  УСЛУГА  NIK TRADE ЕКСПОРТ-ИМПОРТ  ДОО, 
ПАРАТiИН, матични  број  06405282, са  седиштем  у  Параliину, Ул. Паје  ЈовановиБа  бр. 
6, чији  је  законски  заступник  Ева  I,Iaxyna Ковачевић, ПРЕДУЗЕТiЕ  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ, 
ТРГОВИНУ  И  УСЛУГЕ  МАГУС  ДОО  БЕОГРАД  (ЧУКАРИЦА), матични  број  
20179970, са  седиштем  у  Београду. Ул. Јасенова  бр. 11, чији  је  законски  заступник  
Ненад  Станимиров, САМОСТАЛНА  ТРГОВИНСКА  РАДЊА  FOX СТЕКИТi 
МИЛИЦА  ПР  ВРЧИН, матични  број  56078401, са  седиштем  у  Врчину, Ул. 29. 

новембра  бр. 9, EXTRA ПАНДА  ДОО  БЕОГРАД-БАРАЈЕВО, матични  број  20153504, 
са  седиштем  у  Барајеву, Ул. Светосавска  бр. 34, чији  је  законски  заступник  Небојша  
Максић. Достава  је  за  наведене  странке  била  неуспешна, а  поновљеном  провером  
података  објављених  на  интернет  страници  Агенције  за  привредне  регистр& утврђено  
је  да  није  дошло  до  измене  у  адресама  седишта, као  ни  у  статусу  активности. 

Имајуliи  у  виду  наведено, а  сагласно  члану  39. став  2. Закона, којим  је  прописано  да  се  
изузетно, у  случају  поновљене  доставе, односно  код  доставе  путем  јавног  саопштења, 
садржај  писмена  објављује  на  интернет  страни  Комисије  и  сматра  се  да  је  извршена  
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достава  протеком  15 дана  од  дана  објављивања, председник  Комисије, као  орган  који  је  
донео  закључак  о  покретању  поступка  испитивања  повреде  конкуренције , одлучио  је  
као  у  диспозитиву  овог  закључка. 

Упутство  о  правном  средству: 
Против  овот  закључка  није  допупrгена  посебна  жалба, а  исти  се  може  оспоравати  у  
управном  спору  тужбом  против  коначне  одлуке  Комисије  за  заштиту  конкуренције  у  
овој  управној  ствари. 
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